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Veilig, economisch en milieuvriendelijk de baan op…
een voordeel voor iedereen
Als cambio-gebruiker weet je dat wij vanuit cambio ernaar streven ons
wagenpark zo milieuvriendelijk mogelijk te houden. Zo houden we
bijvoorbeeld rekening met de ecoscore bij de keuze van onze voertuigen.
Maar de voertuigen zelf zijn natuurlijk niet de enige bepalende factor, ook
jouw rijstijl heeft een grote invloed op het verbruik en de uitstoot van onze
wagens.
Door het toepassen van enkele simpele regels ga je
veiliger, economischer en milieuvriendelijker de baan
op. Driemaal winst, waar iedereen dus bij wint. Het
uitgangspunt van eco-driving is immers defensief en
anticiperend rijden zodat de verkeersveiligheid
verhoogt. Bovendien zorgt eco-driving er niet alleen
voor dat er brandstof wordt bespaard, maar ook dat de CO2uitstoot en andere emissies worden beperkt. Kortom, eco-driving bespaart
brandstof, maar is ook goed voor uw veiligheid en voor het milieu.
Tests tonen aan dat eco-driving weinig of geen impact heeft op de
gemiddelde snelheid. Met eco-driving kom je dus ongeveer even snel op je
bestemming. Eco-driving betekent dus niet dat je erg traag moet gaan
rijden, maar wel dat je de juiste dynamiek legt in je rijden. Een gelijkmatige
snelheid is immers belangrijker dan snel optrekken en veel remmen.
Relaxed achter het stuur zitten, meer comfort voor jou en je passagiers,
meer verkeersveiligheid en minder impact op milieu… ook dat zijn zaken
waar eco-driving om draait.
Van onze kant dragen we blijvend zorg voor de wagens en dragen we ons
steentje bij door bij de aankoop van nieuwe modellen te kiezen voor
voertuigen met een goede ecoscore.

Vijf gouden tips
Je rijstijl veranderen gaat niet van
vandaag op morgen. We geven je in deze
nieuwsbrief alvast enkele tips mee die je
hierbij kunnen helpen.
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Bron: Bond Beter Leefmilieu & www.mobimix.be
Civitas is een initiatief van de Europese Unie dat
steden wil helpen in hun plannen rond duurzame
mobiliteit. Sinds eind 2008 zijn de Stad Gent en
haar partners, waaronder cambio, volop bezig met
het uitvoeren van een reeks van maar liefst 25
initiatieven rond duurzame mobiliteit.
Meer info: www.civitasgent.be

!

Cambio verlaagt zijn kilometerprijs

We meldden het al via mail: op 1 september gingen onze
kilometerprijzen in de verschillende tariefformules met 0,01 € naar
beneden. Daarmee kwamen de tarieven opnieuw op het niveau
van exact vijf jaar geleden.
Leuk nieuws dus om de zomer mee af te sluiten.

4.
5.

Schakel tijdig naar een hogere
versnelling. Schakel bij een
toerental dat bij voorkeur lager is
dan
2.500
toeren
bij
benzinemotoren en 2.000 toeren
bij dieselmotoren. Met een nieuwe
wagen hoef je niet meer tot hoge
toerentallen te gaan om vlot te
kunnen versnellen.
Rij zo veel mogelijk met een
constante snelheid en rij niet te
snel.
Bij
snelheden
boven
100 km/u is de snelheid de
bepalende factor voor het
brandstofverbruik.
Volg de verkeersstroom en
anticipeer op wat voor je gebeurt.
Hou voldoende afstand ten
opzichte van je voorligger. Zo
vermijd je dat je sterk moet
remmen wanneer je voorganger
remt.
Laat tijdig gas los, wanneer je een
kruispunt,
verkeerslicht,
etc.
nadert.
Rem op de motor: Laat hierbij de
motor zo lang mogelijk in dezelfde
versnelling zonder koppeling in te
drukken. Moderne motoren sluiten
automatisch de brandstoftoevoer
af zodra je de gaspedaal loslaat.

Zet tenslotte de airco – indien aanwezig –
niet op als dat niet nodig is. Ook een
open raam leidt tot aanzienlijk hoger
brandstofgebruik.
Probeer je deze tips eens uit? In eerste
instantie lijkt het soms minder evident,
maar na verloop van tijd wordt het een
nieuw automatisme.

Nieuwtjes van op het terrein…
Op de planning voor de komende
weken en maanden
Ook de komende weken en maanden
staan diverse uitbreidingen op stapel. Zo
resulteert de samenwerking met de
NMBS-Holding de komende weken in
extra
standplaatsen
in
de
Werkhuizenstraat (Leuven) en Kievit
(Antwerpen), maar komt er ook een
nieuwe standplaats aan Dampoort
Station (ter aanvulling en versterking van
de standplaats op het Antwerpenplein).
In Leuven doet binnenkort trouwens ook
een zevenzitter zijn intrede. Ideaal voor
wie met een grotere groep of met wat
meer bagage de baan op wil.
In Oostende openen eerstdaags twee
nieuwe standplaatsen, je kan er dan ook
aan de Sint-Janskerk en aan Petit Paris
terecht om een wagen af te halen. Ook in
Brugge wordt het aanbod de komende
weken uitgebreid: niet alleen wordt er
een wagen extra geplaatst, ook het
bestaande netwerk wordt wat hertekend.
Behalve aan Brugge
Station en Schouwburg
kan je er binnenkort
ook wagens oppikken
aan de Smedenpoort
(Canada-plein) en aan
de Gentpoort.
Ondertussen werd in Gent een dossier
met meerdere voorstellen ingediend om
de komende jaren het netwerk in en rond
Gent verder te kunnen verdichten.
Gehoopt wordt
op
een snelle
goedkeuring van het stadsbestuur zodat
we dit najaar al kunnen starten met een
verdere uitbreiding van het netwerk.
Ook in de andere steden wordt
vanzelfsprekend gewerkt aan het verder
uitbouwen van het aanbod. Zo blijven
suggesties voor mogelijke locaties op
privéterrein in Antwerpen altijd welkom.
Heb je weet van zo’n mogelijke
standplaatslocatie, laat dan niet na
cambio hierover te contacteren.

Het juiste tarief?

Cambio goes Smart
Onze gebruikers in Gent merkten het
wellicht al: cambio breidde voor een
drietal maanden haar aanbod in Gent uit
met twee Smartjes. De Smart is een
compacte tweezitter met een ruim
interieur, biedt optimale bescherming,
laat zich makkelijk parkeren en heeft
bovendien een lage CO2-uitstoot.
Redenen te over dus om uit te testen of
dit wagentje op termijn een plaats zou
kunnen krijgen binnen het cambioaanbod. Tot eind oktober nog kan je
deze wagentjes reserveren in Gent.
Om het testen wat aangenamer te maken
en omdat we hoopten op een stralende
zomer, werd gekozen voor de Cabriouitvoering. Bij mooi nazomerweer kan je
dus nog genieten van een ritje met open
dak. Opgelet, de wagens zijn uitgerust
met een volautomatische versnellingsbak, je linkervoet hoef je bij het rijden
dus niet te gebruiken.
Zin om eens uit te
proberen? De wagens
staan ter beschikking op
de
standplaatsen
Hendrika en Visserij
(Gent). Ze kunnen
gereserveerd worden
onder klasse 1 – type
“micro (2-zit)”.
Veel rijplezier!

Autovrije zondag op 19 september
Op zondag 19 september wordt in
diverse steden een autovrije zondag
georganiseerd. De wagen wordt een
dagje uit het centrum geband en tal van
activiteiten worden georganiseerd om er
een leuke dag in eigen stad van te
maken. Vanuit cambio kunnen we dit
enkel toejuichen en we hopen dat velen
onder jullie op 19 september onder een
stralende zon mee zullen kunnen
genieten van de talloze activiteiten ter
plekke.

Welk tarief is het interessantste
voor mij? Deze vraag krijgen de
mensen van de klantendienst vaak
te horen. Het is inderdaad niet altijd
even eenvoudig. Kiezen we voor
hogere abonnementskosten en
lagere gebruikskosten of vice versa?
Om u te helpen werd een module
ontwikkeld waarmee u online kan
berekenen hoeveel u zou besparen
(of meer zou betalen) in de
verschillende tarieven. Meld je aan
op Mycambio en klik op tariefvergelijking. Als u een goedkoper
tarief vindt, kan u dit ook
onmiddellijk online wijzigen. De
eerste tariefwijziging is bovendien
gratis.
Wie alsnog met de wagen de baan op
moet, willen we er toch even attent op
maken dat het autovrij maken van de
binnensteden in een aantal gevallen
praktische problemen kan opleveren voor
het gebruik van onze wagens. Bepaalde
standplaatsen zullen die dag moeilijk of
niet bereikbaar zijn. Graag vragen wij je
hiermee rekening te houden bij het
maken van de reservaties. Hou er
rekening mee dat je op bepaalde
standplaatsen de wagen vóór een
bepaald uur zult moeten ophalen of dat
de wagen pas na een bepaald uur
teruggeplaatst zal kunnen worden. Om je
alsnog
een
handje
te
helpen,
inventariseren wij momenteel per stad
welke maatregelen van kracht worden
tijdens die dag. Die info wordt de
komende dagen verder aangevuld op de
nieuwspagina onder Mycambio.

Meer nieuws onder Mycambio
Voor verder nieuws kan je altijd terecht
op de nieuwtjespagina onder Mycambio.
Je vindt er diverse berichten en
praktische weetjes (o.a. betreffende
tijdelijk verhuizen van een standplaats,
nieuwe wagens in het aanbod,…).
Eén adres: www.cambio.be – inloggen
onder Mycambio.

De cambio SitSac
Heeft u af en toe een kinderstoeltje nodig voor uw kroost en is er in uw buurt niet altijd een cambiowagen met kinderstoeltje voorradig? Of heeft u soms meer dan één kinderstoeltje nodig? Daar hebben
we nu een handige oplossing voor. De cambio SitSac is een verhogingskussen en rugzak tegelijk. Je kan er
enkele stripboeken en een vieruurtje in wegstoppen, terwijl het eenmaal in de auto omgetoverd wordt in
een verhogingskussen. Behalve in de auto kan het ook handig zijn op de trein, het vliegtuig, in de cinema,
etc. Wil je meer weten over de SitSac en hoe hem te bestellen, kijk vanaf 20 september op Mycambio.
Daar zal je alle mogelijke info terugvinden.

